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ન.ંએસજીજીય/ુપરીક્ષા/૨૦૨૨/૧૩૨૭૦           તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૨ 

પરરપત્ર-૨૮૦૩ 

શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી, ગોધરા સલંગ્ન વવજ્ઞાન, વવનયન, વાણિજ્ય, વિક્ષિ અને કાયદા વવદ્યાિાખાના સ્નાતક 
અને અનસુ્નાતક અભ્યાસક્રમો ચલાવતી કોલેજોના આચાયયશ્રીઓ, માન્ય અનસુ્નાતક કેન્રોના પ્રોફેસર ઈન્ચાર્જશ્રીઓ 
તથા ભવનોના કો-ઓર્ડીનેટરશ્રીઓને જિાવવાનુ ં કે તેમની કોલજે, માન્ય અનસુ્નાતક કેન્ર  અને ભવનમા ં             
સેમેસ્ટર-૩ અન ેસેમેસ્ટર-૫ મા ંઅભ્યાસ કરતા રેગ્યલુર અને રીપીટર વવદ્યાથીઓની રેગ્યલુર તથા પાટય એક્ઝામના 
પરીક્ષા આવેદન પત્રો નીચે દિાયવેલ સચૂનાઓ અને તારીખ મજુબ ભરવા અને યવુનવવસિટી કાયાયલય ખાતે ફક્ત 
રૂબરૂમા ંજમા કરાવવા જરૂરી કાયયવાહી કરવા વવનતંી.  
 

 

Sr.  
Examination Semester 

Fee 
Last Date to 

Submit Exam 

Form With 

Regular Fees 

Exam 

Fee 

Practical 

Fee 

Form 

Fee 

Total 

Fee 

1.  B. A 3 & 5 215 50 25 290 28/09/2022 

2.  B.Com. 3 & 5 215 50 25 290 28/09/2022 

3.  B.SC. 3 & 5 215 150 25 390 28/09/2022 

4.  LL.B. 3 & 5 265 0 25 290 28/09/2022 

5.  B.C.A. 3 & 5 265 250 25 540 28/09/2022 

6.  B.S.W. 3 & 5 265 250 25 540 28/09/2022 

7.  B.B.A. 3 & 5 265 250 25 540 28/09/2022 

8.  B.R.S. 3 & 5 575 0 25 600 28/09/2022 

9.  B. Ed 3 215 260 25 500 28/09/2022 

10.  M.A. 3 515 0 25 540 28/09/2022 

11.  M.Com. 
 

 

 

3 515 0 25 540 28/09/2022 

12.  M.Sc. 3 515 200 25 740 28/09/2022 

13.  M.S.W. 3 515 0 25 540 28/09/2022 

14.  M. Ed. 3 515 0 25 540 28/09/2022 

15.  LL.M. 3 515 0 25 540 28/09/2022 

 
પરીક્ષા આવેદનપત્ર ભરવા અને યવુનવવસિટી કાયાયલય ખાતે જમા કરાવવા સબંવંધત સચૂનાઓ : 
 

(૧) સબંવંધત કોલેજોએ શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટીના પોટયલ પર તેમને ફાળવેલ યઝુર આઈ.ર્ડી. દ્વારા લોગીન થઈ 
પરીક્ષા આવેદનપત્ર ઓનલાઈન ભરી, વેરીફાઈ કરી તેની વપ્રન્ટઆઉટ લેવાની રહિેે. 

(૨) સબંવંધત કોલેજોએ પરીક્ષા આવેદનપત્રમા ંવ દ્યાર્થીિી જ ાબિી ભાષા ખાસ તકેદારી રાખી વસલેક્ટ કર ાિી 
રહશે.ે પ્રશ્નપત્રોિી ગજુરાતી અિે અંગે્રજી ભાષાિી િકલો ફક્ત એ મજુબ જ મોકલ ામાાં આ શ.ે (જે 
અભ્યાસક્રમો/વવષયોમા ંમાત્ર એક ભાષામા ંજ પ્રશ્નપત્રો આવતા હોય તેમને આ બાબત લાગ ુપર્ડિે નહી.)  
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(૩) પરીક્ષા આવદેનપત્રની વપ્રન્ટઆઉટ લઈ તમામ વવગતોની સબંવંધત વવદ્યાથી પાસે ખરાઈ કરાવી તેમા ંતેની 
સહી કરાવવાની રહિેે. 

(૪) વવદ્યાથીએ સહી કરેલ પરીક્ષા આવેદનપત્રની વપ્રન્ટઆઉટ પર સબંવંધત કૉલજેના આચાયયશ્રીએ ખરાઈ કરી 
પોતાની સહી અને વસક્કા કરવાના રહિેે. 

(૫) પરીક્ષા આવદેન પત્રની જરૂરી ફી પોટયલમા ંવેરીફાઈર્ડ કરેલ ફોમયના આધારે સોફ્ટવેર દ્વારા દિાયવલે રકમ 
પોટયલમા ંદિાયવલે ર્ડીજીટલ ગેટવે અથવા શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી એક્ઝાવમનેિન, ગોધરાના એક્સીસ 
બેંકના ખાતા ન.ં918010086166147 (IFSC CODE: UTIB0000264 MICR: 389211002) મા ંNEFT/RTGS 
થી ભરવાની રહિેે. 

(૬) આચાયયશ્રી/કો-ઓર્ડીનેટરશ્રી અને વવદ્યાથી દ્વારા ખરાઈ થયેલ પરીક્ષા આવેદનપત્રનુ ંચેકલીસ્ટ, વનયત પરીક્ષા 
ફી ની ઓિલાઈિ જિરેટ ર્થયેલ રીસીપ્ટિી િકલ/ફી ભયાાિી રીસીપ્ટ તેમજ રીપોટા  મોડ્યલુમાાંર્થી જિરેટ 
ર્થયેલ ચેકલીસ્ટ રીપોટા  યવુિ વસિટી કાયાાલયમાાં ૨ (બે) કોપીમાાં તા.૦૭/૧૦/૨૦૨૨ સધુીમાાં ફક્ત રૂબરૂમાાં જમા 
કરા  ાિો રહશેે. (રજી./સ્પીડ્ પોસ્ટ/કુરરયર કરવુાં િહી) (પરીક્ષા આ ેદિપત્રિી હાડ્ાકોપી યવુિ વસિટીમાાં જમા 
કરા  ાિી િર્થી) 

 

રૂ. ૧૦૦/- લેઈટ ફી સારે્થ 
પરીક્ષા આ ેદિ પત્ર 
સ્ ીકાર ાિી તારીખ 

રૂ. ૨૦૦/- લેઈટ ફી સારે્થ 
પરીક્ષા આ ેદિ પત્ર 
ભર ાિી છેલ્લી તારીખ 

રૂ. ૫૦૦/- લેઈટ ફી સારે્થ 
પરીક્ષા આ ેદિ પત્ર 
સ્ ીકાર ાિી તારીખ 

રૂ. ૧૦૦૦/- લેઈટ ફી સારે્થ 
પરીક્ષા આ ેદિ પત્ર 
સ્ ીકાર ાિી તારીખ 

રેગ્યલુર ફી +  

રૂ. ૧૦૦/- 

તા.૨૯/૯/૨૦૨૨ 

રેગ્યલુર ફી +  

રૂ. ૨૦૦/- 

તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૨ 

રેગ્યલુર ફી +  

રૂ. ૫૦૦/- 

તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૨  

રેગ્યલુર ફી +  

રૂ. ૧૦૦૦/- 
તા.૦૩/૧૦/૨૦૨૨  

 

 

(૭) યવુનવવસિટી ખાતે પરીક્ષા આવેદનપત્રનુ ંચેકલીસ્ટ અને ફી મોકલતા અગાઉ તમામ પ્રકારની ચકાસિી કરી 
લેવી જેથી બાદમા ંસધુારા-વધારા કરવા ંમાટેની કોઈ કાયયવાહી કરવી પર્ડે નહહ. અધરુી કે ખોટી વવગતોવાળા 
આવેદનપત્રોના કારિે વવદ્યાથીના નામમા,ં વવષયમા,ં ફોટામા ંકે અન્ય કોઈ બાબતમા ંક્ષવત જિાિે તો તે અંગ ે
યવુનવવસિટીની કોઈ જવાબદારી રહિેે નહહ. 

(૮) કોલેજોએ કોઈપિ સજંોગોમા ંવવદ્યાથીઓને યવુનવવસિટી કાયાયલય ખાતે ફોમય જમા કરાવવા મોકલવા નહહ, જેની 
ખાસ નોંધ લેવી. 

નોંધ: 
- જે વવદ્યાથીઓએ યવુનવવસિટીમાથંી FAEC મેળવયુ ંનહી હોય તેવા વવદ્યાથીઓના પરીક્ષા આવેદન પત્રો ભરી 

િકાિે નહી. FAEC મળેવયા બાદ જ સબંવંધત વવદ્યાથીઓના પરીક્ષા આવેદન પત્ર ભરી િકાિે. 
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- બી.એ. અને બી.કોમ. અભ્યાસક્રમમા ંપ્રાયોણગક પરીક્ષા લવેામા ંઆવતી હોય તે વવષયો માટે વવદ્યાથી દીઠ દીઠ 
કુલ પરીક્ષા આવેદન ફી રૂ. ૨૯૦/- તથા પ્રાયોણગક કાયય વસવાયના વવષયો માટે વવદ્યાથી દીઠ કુલ પરીક્ષા 
આવેદન ફી રૂ. ૨૪૦/- લેવાની રહિેે. 

- પોટયલમા ંદિાયવેલ પરીક્ષા આવેદન ફીની કુલ રકમ વવદ્યાથી દીઠ રૂ. ૪.૫૦/- કપાત કરીને ગિતરીમા ંલીધેલ 
હોય પોટયલમા ંદિાયવયા મજુબની પરૂી ફી ભરવી. 

 

 

પરીક્ષા વનયામક 

શ્રી ગોવવિંદ ગરુુ યવુનવવસિટી, 
ગોધરા. 

 

પ્રવત, 

- શ્રી ગોવવિંદ ગરુૂ યવુનવવસિટી સલંગ્ન વવજ્ઞાન, વવનયન, વાણિજ્ય, વિક્ષિ અને કાયદા વવદ્યાિાખાના સ્નાતક અન ે
અનસુ્નાતક અભ્યાસક્રમો ચલાવતી કોલેજોના આચાયયશ્રીઓ, માન્ય અનસુ્નાતક કેન્રોના પ્રોફેસર ઈન્ચાર્જશ્રીઓ 
તથા ભવનોનાકો-ઓર્ડીનેટરશ્રીઓતરફ જાિ તથા જરૂરી કાયયવાહી સારંુ. 

 
 
 

 

 
 


